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کتب قبیل ()PRIOR WRITTEN NOTICE
اطالعیه ی
 30اکتوبر 2020
والدین/رسپرستان ر
محتم:
گت کوید 19-را همه با هم تحمیل منمائیم ،ما مجبور هستیم که برای حفظ تعادل ر ن
بی صحت و
همانطوری که بیماری همه ر
ر
ر
تغیت صیح/
بهداشت ،همه روزه اصالحات را در
گتی فعالیت مکاتب/مدارس ،در مطابقت با رهنمود های در حال ر
مصؤنیت و از رس ر
ن
ر
ر
کتت قبیل ( )Prior Written Noticeمعلومات اضاف و متفاوت را نظر به معلومات که
فعالیت های خود وارد نمائیم .این اطالعیه ی
ر
ی
گشات آموزش حضوری به
در اوایل سال آموزش دریافت نموده اید ،برای تان فراهم م سازد .این اطالعیه شامل معلومات در باره باز ی
گروه های بسیار کوچک شاگردان مورد هدف ،مباشد.
ر
تقویت حضوری برای گروه های کوچک دانشآموزان،
این نامه در مورد پیشنهاد های فعیل حوزه تعلییم سنهوان در باره برنامه های
ر
تقویت ویژه و هدفمند ( )targeted, specialized interventionsدر
کتت برای تان فراهم مسازد .این مداخالت
اطالعیه ی
صنف/کالس های کوچک که توسط وزارت بهداشت/صحت کالیفرنیا اجازه داده شده است ،ارائه مگردد.
ر
(کونت) سکرمنتو که تاری خ  28اگست  2020صادر گردیده است ،مکاتب/مدارس
مطابق رهنمود دیپارتمنت صحت شهرستان
ی
ر
متوانند برای گروه های مشخص شاگردان در معرض خطر ،برنامه های تقویت آموزش را در گروه های کوچک به شکل حضوری
ارائه نمایند .گروه های مشخص ( ،)targeted groupیا گروه های دارای حق اولویت ( ،)priority groupingتوسط حوزه
ی
شناسات مگردند .حوزه تعلییم سنهوان در همآهنگ با گروه های متعدد ،دو گروه دارای حق اولویت را مشخص نموده
تعلییم
ی
ن
ن
است .گروه اول ،دانشآموزات که در صنف ویژه متوسط تا شدید توظیف گردیده اند؛ گروه دوم ،دانشآموزات که در صنف های
خودگردان ( )Self-contained classesشامل هستند ،از جمله کودکان دارای اوتیسم ( ،)Autismیا دانشآموز نات که دارای
ن
ر
حمایت حضوری در گروه های
جات که حوزه تعلییم سنهوان ،روی جزئیات برنامه های
مشکالت اجتمایع-عاطف هستند .از آن ی
ر
بیشت دارای حق اولویت و دانشآموزان
کوچک کار منماید تا آن را به شکیل ارائه دهد که برای همه افراد مصؤن باشد ،گروه های
بیشتی شامل این برنامه خواهند گردید .این مدت ن
ر
نوامت  2020تا
زمات به نام "میان جلسهای" ( )intersessionیاد گردیده و از 2
ی
دسامت  2020ارائه مگردد.
18
ی
ر
هدف از آموزش حضوری در گروه های کوچک ،ارائه تدریس حضوری به منظور ر
ی
آموزش جای ن
گزیت،
بیشت به نصاب
دستش
آموزش انفرادی ( )IEP goalsمباشد .هر گروه حد ا ر
ی
خدمات مرتبط ،و ی
کت متشکل از  16نفر،
پیشفت در زمینه اهداف برنامه
ی
آموزش دارای صنف درش و ساحه تفرییح مشخص مباشد که در جریان روز و
بشمول کارکنان و دانشآموزان ،مباشد .هر گروه
هر شام پاک کاری مگردند .همچنان صنف/کالس های درش و محالت تفری ح هفته یک بار به صورت عمیق پاک کاری مگردند.
صنف/کالس درش ،چهار روز در هفته حد اقل برای  3ساعت در روز ،در مطابقت با رده ن
صنف شاگرد ،آموزش ارائه منماید .در زمان
خروج دانشآموزان از مکتب ،غذای چاشت برای شان توزی ع مگردد .حمل و نقل ،برای شاگردان واجد یرسایط ،شامل پرداخت
مصارف دوطرفه ( )round trip mileage reimbursementبرای انتقال دانشآموز یا استفاده از بس مکتب/مدرسه مباشد.
غتحضوری یا در صنف/کالس حضوری شاگرد ارائه
عالوه بر چهار روز آموزش حضوری در هفته ،خدمات مرتبط همچنان به شکل ر
مگردد.
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مدیر و سایر کارکنان در صورت لزوم در مکتب/مدرسه ن
حاض بوده و در حالت اضطرار مجاز هستند که در موضوع مداخله نمایند.
ر
اقدمات ایمب :تمام اقدمات ن
(کونت) سکرمنتو رعایت خواهد شد.
ایمت وضع شده توسط وزارت صحت کالیفرنیا و دیپارتمنت صحت شهرستان
ی
عالوه بر این ،پالن حوزه تعلییم برای کوید 19-ر ن
آموزش
نت رعایت مگردد .این پالن به هر یک از والدین که دانشآموز شان در گروه های کوچک
ایمت ،از قبیل انتقاالت ر ن
در جریان برنامه میان جلسهای شامل هستند ،ارسال گردیده است .پالن های مکاتب/مدارس ،شامل پروتوکل های ن
فتیگ
آزمایش و پالتن
ی
ی
آموزش ،مباشد .پروتوکل های صیح شامل الزامات
در رستارس مکاتب ،پاککاری ،تصفیه هوا ،و تعداد افراد موجود گروه های
ی
گتی در معرض ویروس در مکتب/مدرسه بوده اما تنها محدود به اینها نیمباشد.
برای رسیدگ به قرار گ رتی در معرض ویروس ،یا احتمال قرار ر
ً
نگتد ،ر
رن
حت اگر حوزه تعلییم تمام الزامات
لطفا توجه داشته باشید که این پروتوکل ها
تضمی نیمکنند که کودک تان در معرض کوید 19-قرار ر
صیح و ن
ایمت وضع شده توسط وزارت صحت را به صورت جدی تطبیق نماید.
آزمایش :والدین/رسپرستان مکلف هستند که کودکان شان را قبل از ارسال به مکتب/مدرسه آزمایش نمایند .دانشآموز نات که درجه حرارت بدن
بیشت باشد ،یا عالیم کوید 19-را داشته باشند ،نیمتوانند به مکتب/مدرسه ر
ر
اشتاک نمایند .مطابق الزامات مندرج
شان  100.4درجه فارنهایت یا
ن
پروسیجر های ن
ایمت و رهنمود های کوید ،19-دانشآموزات که با افراد مصاب به کوید 19-تماس مستقیم داشته اند ،نیمتوانند به مکتب/مدرسه
اشتاک نمایند .ن
ر
زمات که دانشآموزان به مکتب/مدرسه مرسند ،قبل از داخل شدن در صنف/کالس درش توسط وسیله ای که نیاز به استفاده
ارزیات مگردد.
توسط دست نیست ،درجه حرارت بدن شان و موجودیت عالیم کوید 19-در وجود شان
ی
پیاده کردن از موتر/سوار کردن به موتر :اگر دانشآموز از بس استفاده نیمنماید ،هریک از والدین مکلف هستند که دانشآموز شان را در محل
رن
ماشی ر ن
رن
ماشی/موتر نمایند .یگ از کارکنان دانشآموز را از
پائی نموده و پس از ختم درس آن ها را از محل مشخص شده سوار
مشخص شده از
.
/
داخل موتر تسلیم شده و او را به داخل صنف کالس درش همرایه خواهد نمود مطابق رهنمود های وضع شده توسط وزارت صحت کالیفرنیا و
دیپارتمنت صحت سکرمنتو ،برای این که صنف ادامه پیدا کرده بتواند و برای کاهش تماس صنف/کالس درش با افرادی که شامل صنف/کالس
نیستند ،هیچ بازدید کننده ای ،به شمول والدین ،اجازه ندارد که به محوطه مکتب یا محل مشخص شده ،وارد گردند.
ی
آموزش یک صنف/کالس درش مشخص ر ن
تعیی مگردد.
محالت مشخص شده :برای هریک از گروه های
پوشانیدن چهره :در حوزه تعلییم سنهوان ،تمام دانشآموزان صنف/کالس  3و باالتر از آن مکلف هستند که روبند (ماسک) بپوشند تا از
ً
مصؤنیت خود شان و دیگران محافظت نمایند .برای دانشآموزان ر ن
پائی تر از سن  2سال تا صنف/کالس دوم ،استفاده از روبند (ماسک) شدیدا
نت ر
توصیه مشود .در صنف/کالس ها دانشآموز نات ر ن
اشتاک خواهند کرد که نظر به شدت و نوعیت معلولیت شان ،قادر به پوشیدن روبند
ی
(ماسک) نخواهند بود .با آن هم ،هدف این است چگونگ استفاده از روبند (ماسک) را به شاگردان آموزش بدهیم تا بتوانند به آموزش حضوری
ن
زمات که ما مطابق رهنمود های دیپارتمنت صحت شهرستان اجازه بازگشت به آموزش حضوری را دریافت نمائیم .اگر
بازگشت نمایند،
ر
دانشآموزی نتواند در زمینه استفاده از روبند (ماسک) آموزش دریافت کند ،نیمتواند به آموزش حضوری بازگشت نماید مگر این که یادداشت از
طرف ر
داکت/پزشک ارائه دهد.
ی
کتت قبیل ،برای خانواده های دانشآموزان شامل در صنف/کالس های کوچک اطالع
ر
تغییات در برنامه آموزش انفرادی ( :)IEPاین اطالعیه ی
مدهد که دانشآموز شان چهار روز در هفته آموزش حضوری دریافت خواهد نمود .عالوه بر این ،دانشآموز یک روز در هفته در برنامه های
ً
درش آموزش از راه دور ر
اشتاک خواهد نمود .آموزش از راه دور شامل برنامه های درش ناهمزمان و احتماال شامل خدمات مرتبط مندرج در
ی
جابجات دانشآموز نیمباشد ،زیرا شاگرد هنوز هم توسط آموزگار صنف و تدریس
تغیت در
برنامه
آموزش انفرادی دانشآموز ،خواهد .این به معنا ر
ی
ی
ر
حمایت برای برنامه آموزش از راه دور فراهم مسازد.
.
از راه دور ،آموزش دریافت منماید گروه های آموزش کوچک داوطلبانه بوده و خدمات
کتت قبیل خدمات دواطلبانه ذکر شده در فوق را برای والدین اطالع مدهد و کدام اصالحیهای ارسال نخواهد شد.
بنابرین ،این اطالعیه ی
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کاردرمات ،صحت ن
ن
روات مرتبط به آموزش ،خدمات  DHOHو ر ن
فتیوتر یات ،همچنان از طریق تلفون
مدل ارائه خدمات مرتبط :خدمات گفتار،
( )teletherapyارائه مگردد.
گزینه های دیگری که در نظر گرفته شده اند:
 .1تیم گروه دارای حق اولویت سوم ( )third priority groupرا ر ن
شناسات نموده است تا آن عده از شاگردان آموزش عموم را
نت
ی
ن
که در زمینه آموزش از راه دور یا ن
اضاف دریافت منمایند ،شامل برنامه سازند .این گروه سوم
غت سازی اجتمایع حمایت های
حاض تنها یک گزینه است و در صورت ر
در حال ن
گستش صنف/کالس های کوچک ،شامل برنامه خواهند شد.
ر
حمایت آموزش از راه دور مباشد .این
 .2تیم ،برنامه ای را مدنظر گرفته است که شامل روز های مختلف در هر هفتهی خدمات
ن
بیشت ر
ر
کنوت به هر دانشآموز اجازه مدهد که در هر هفته چهار روز مکمل
گستش نیافت زیرا تقسیم اوقات درش
برنامهریزی
آموزش دریافت نمایند و یک روز در هفته برای پاک کاری عمیق صنف/کالس های دانشآموزان و محالت اطراف آن ،اختصاص
یافته است.
بیشت قرار نگرفت زیرا شاگرداتن
ر
 .3تاری خ بازگشت به آموزش حضوری برای تمام دانشآموزان یکسان باشد ،این گزینه مورد بررش
که مخواستند به آموزش حضوری بازگشت نمایند به صورت قابل توجیه کاهش یافته اند.
برنامه های میان جلسهای ( )intersessionsیک روند در حال تکامل هستند .با توجه به مؤفقیت های برنامه و رهنمود های صادر شده از
طرف دولت ر
تغیتات نضوری را در برنامه وارد
ایالت و مقامات محیل در رابطه به کوید ،19-ما همچنان با گروه های مختلف کار منمائیم و ر
مسازیم.
در نهایت ،برای تان یادآوری مگردد که شما به حیث والدین یا رسپرست های شاگردان دارای معلولیت ،توسط سند "حقوق والدین"
( )parental rightsو محافظت اجراآ رت ( )procedural safeguardsکه ضمیمه این نامه مباشد ،مورد حمایت قرار گرفته اید .اگر در
ی
پرسش دارید ،لطفا به مدیر پرونده تان به
باره موضوعات مندرج این نامه یا موضوعات ذکر شده در اطالعیه حقوق والدین ضمیمه شده
تماس شوید.
ما از همکاری و درک شما در این زمان یت سابقه سپاسگزاری منمائیم.
با ر
احتام،

ونسا آدولفسون
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